Film dari tokoh superhero ternama, Marvel dengan
nominasi Oscars. Seorang ahli bedah neurologi
menemukan sebuah dunia ajaib penuh sihir dalam
usahanya menyembuhkan penyakit kronis yang
dideritanya.

Film animasi Disney pertama dengan tokoh putri dari pulau.
Dengan 2 nominasi Oscars, Moana adalah seorang putri
dari kepala suku yang melawan perintah ayahnya demi
menyelamatkan pulau dan warga di pulaunya. Di dalam
petualangannya, dia bertemu dengan Maui, seorang dewa
yang akhirnya membantunya menyelamatkan sukunya.

Dibintangi oleh Maisie Williams (aktris yang juga berperan di serial ternama,
Game of Thrones). Dengan background di tahun 1969, Abbie yang ramah
dan Lydia yang pemurung menjadi teman baik di asrama perempuan yang
ketat di Inggris. Namun, saat sebuah tragedi terjadi dimana semua orang di
sekolah itu mendadak pingsan dengan misterius yang menimbulkan
berbagai konflik.

Film dengan nominasi Oscars. Seorang ayah dan anak - anaknya
hidup di lingkungan yang keras dan berusah untuk membantu
anak - anaknya melihat dunia dan menemukan arti sesungguhnya
dari menjadi orang tua.
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Diperankan oleh Nam Joo-hyuk, Shin Se-kyung, Gong
Myung dan Krystal (Fx). The Bride of Habaekadalah sebuah
serial fantasi romantis yang bercerita mengenai Ha Baek,
seorang dewi air yang turun ke bumi dan So-A, seorang
psikiater realis yang ditakdirkan untuk menjadi pembantu
dewa - dewi.

Serial TV ternama yang diangkat dari serial buku populer 'A Song of
Ice and Fire'oleh George R. R. Martin dengan penghargaan Golden
Globes. Games of Thrones kembali lagi dengan musim ke-7 yang akan
membawakan Anda kisah yang lebih spektakuler.

Serial drama yang masuk ke Top 150 Top Rated TV Series di
imdb.com. Suits kembali dengan season ke-7 dimana Miki
kini bekerja bersama Harvey di firma mereka dan Louis kini
tidak lagi harus takut mengenai jati dirinya terekspos.
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Dibintangi oleh Im Si Wan, Im Yoona dan Hong Jong Hyun.
Pangeran dari Goryeo, Wang Won mempunyai segalanya
dari ketampanan dan ambisi yang kuat. Sahabat dan
penjagannya, Wang Rin, juga bagian dari keluarga
bangsawan. Keduanya berteman dengan Eun San, seorang
putri dari pria terkaya di Goryeo. Pertemenan mereka
menjadi sangat dekat dan menimbulkan konflik politik dan
romansa.

2

Serial animasi dari Malaysia. BoBoiBoy menceritakan tentang seorang anak
dengan kekuatan super yang dia gunakan untuk memerangi kejahatan
bersama sahabat - sahabatnya.

Serial animasi dari Malaysia. BoBoiBoy menceritakan
tentang seorang anak dengan kekuatan super yang
dia gunakan untuk memerangi kejahatan bersama
sahabat - sahabatnya.

Di musim liburan ini, ikuti Spongebob di
petualangannya dalam episode terbaru yang
tayang perdana di minggu ini.

Serial animasi dengan 2 nominasi Primetime Emmys. Steven Universe
kembali lagi dengan episode - episode terbaru. Seorang anak laki - laki
yang lucu harus mengantikan posisi ibunya di antara grup makhluk magis
yang terbuat dari kristal dan harus belajar untuk mengontrol kekuatannya.
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Tennis 1st Round : 3-4 Juli. Jam 17.30 WIB
Tennis 2sd Round : 5-6 Juli. Jam 17.30 WIB
Tennis 3rd Round : 7 Juli. Jam 17.30 WIB
Tennis Ladies' Singles Quarterfinals : 11 Juli. Jam 19.00 WIB
Tennis Men's Singles Quarterfinals : 12 Juli. Jam 19.00 WIB
Tennis Ladies' Singles Semifinals : 13 Juli. Jam 19.00 WIB
Tennis Men's Singles Semifinals : 14 Juli. Jam 19.00 WIB
Tennis Ladies' Singles Final : 15 Juli. Jam 19.30 WIB
Tennis Men's Doubles Final : 15 Juli. Jam 21.30 WIB
Tennis Ladies' Doubles Final : 15 Juli. Jam 23:30 WIB
Tennis Men's Singles Final : 16 Juli. Jam 19.30 WIB
Tennis Mixed Doubles Final : 16 Juli. Jam 22.00 WIB

Musim terakhir dimana Donald Trump, presiden US,
menjadi host dari reality show bisnis ternama ini.
Musim ini juga menghadirkan berbagai penyanyi dan
atlit, Vivica A. Fox, Brandi Glanville, Kate Gosselin,
Jamie Anderson, Kevin Jonas, Terrell Owens dan masih
banyak lagi.

Seorang profesional di kelasnya sendiri dengan
pengalaman lebih dari 25 tahun, Mike Donia, seorang
spesialis dalam penjualan kondominium dan apartemen
mewah, Jin Jiang, seorang perwakilan penjualan yang
menyukai real estat, Daryl King, serta Inez Kudryk, yang
telah membeli dan menjual real estat secara pribadi di
Toronto sejak 1983.

Earth Live akan membawa Anda melihat
berbagai sisi dunia secara langsung di
layar kaca Anda dan mempelajari
berbagai sisi dunia yang belum pernah
Anda lihat sebelumnya.
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